
 

Budbee on teknologiayritys, joka vastaa verkkokauppakuljetusten haasteisiin ratkaisulla, joka yhdistää Budbeen oman logistiikan ja 
teknologisen innovaation kokonaisuudeksi nimeltä Logtech. Olemme uudistaneet vuodesta 2016 saakka verkkokaupan kotiintoimitusten 
alaa antamalla päätäntävallan toimitusajasta ja -tavasta asiakkaalle. Tarjoamme innovatiivisia ja joustavia toimituspalveluita yli 25 
miljoonalle kuluttajalle Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa ja Alankomaissa. Olemme dynaaminen ja vauhdilla kasvava yritys, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on luoda asiakkaalle paras mahdollinen kokemus verkkokaupan kotiinkuljetuksesta. Budbee toimii Suomessa 
pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Turussa ja Oulussa, ja sitä käyttävät esimerkiksi Yliopiston Apteekki, Gigantti, Sportamore, Musti 
ja Mirri, Asos, XXL, Lindex, Stadium sekä Ruohonjuuri. www.budbee.fi 
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Budbee panostaa verkkokaupan kestävään kasvuun – 
turkulaiset, tamperelaiset ja oululaiset saavat nyt 
verkkokauppaostosten kotiinkuljetukset 100 % fossiilivapaasti 
 
  

Ruotsalainen kotiinkuljetusten markkinajohtaja Budbee panostaa kestävän kehityksen 
prosesseihinsa ja tekee nyt verkkokaupan kotiinkuljetukset asiakkaiden kotioville täysin 
fossiilivapaasti Turussa, Tampereella sekä Oulussa. Yritys on toimintansa alusta asti 
päästökompensoinut jokaisen tekemänsä toimituksen 110-prosenttisesti, mutta panostanut 
samalla fossiilittomien kuljetusmuotojen lisäämiseen. Nyt kuljetukset ovat fossiilivapaita kolmessa 
neljästä toiminta-alueesta. 
 
 
Teknologia-startup Budbee tahtoo 
mullistaa verkossa shoppailun 
viimeisen vaiheen ja pyrkii pakettien 
kotiinkuljetuksissa myös Suomen 
markkinajohtajaksi. Yrityksen yksi 
kunnianhimoisista tavoitteista on 
olla kestävien prosessien 
suunnannäyttäjä alallaan.  Se tahtoo 
osoittaa, että verkkokauppa-ala voi 
kasvaa kestävästi. Nyt Budbee 
järjestää kaikki kotiinkuljetukset 
lajittelukeskuksesta asiakkaalle 
täysin fossiilivapaasti Turussa, 
Tampereella sekä Oulussa. 
 
Teknologiaan ja kestävän kehityksen johtamiseen keskittyvä Budbee hankkii kuljetukset 
alihankintana kumppaniyritystensä kautta. Asettamalla standardit fossiilittomille kuljetuksille, se 
lisää painetta muutokseen logistiikkakentällä.  
 
”Tiedostamme alamme vaikutukset ilmastoon, mutta uskomme sen olevan meille mahdollisuus: 
voimme olla osana muuttamassa alan toimintatapoja kestävämmiksi. Kansainvälisesti näemme, että 
myös kuluttajat haluavat nähdä tämän muutoksen. Kyselyiden tulokset ovat selkeitä: jopa 41 
prosenttia kuluttajista pitää tärkeänä nähdä, millaisen ympäristökuormituksen omien 
verkkokauppatilausten toimitukset aiheuttavat. Valitsemmekin jatkossa pakettitoimituksiin 
ainoastaan sellaisia kumppaneita, jotka pystyvät tarjoamaan fossiilivapaita palveluita”, painottaa 
Aleksi Poropudas, Budbeen operatiivinen johtaja. 
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Budbee tekee Turussa, Tampereella ja Oulussa tuhansia kotiinkuljetuksia joka viikko. Kuljetusmäärät 
kasvavat voimakkaasti pandemian kasvattaessa verkkoshoppailun määrää ja olosuhteiden saadessa 
suosimaan kotiinkuljetuksia. Budbee toimii myös pääkaupunkiseudulla, jossa toimitettujen pakettien 
määrät ovat asukasluvun vuoksi maan suurimmat. Budbee kertoo, että kesään mennessä myös kaikki 
pääkaupunkiseudun verkkokauppaostokset toimitetaan lajittelukeskuksesta asiakkaalle täysin 
fossiilittomalla polttoaineella. 
 
”Tähtäämme kaikkialla Suomessa täysin fossiilittomaan palveluun, jotta asiakas voi asuinpaikastaan 
huolimatta luottaa siihen, että heidän valintansa tukee verkkokaupan kasvua kestävällä tavalla. Nyt 
asiakkaamme jo kolmessa suuressa kaupungissa voivat luottaa siihen, että jokainen Budbee-kuljetus 
saapuu heidän kotiovelleen fossiilivapaasti”, kertoo Poropudas. 
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